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STIMAŢI CITITORI!
 NU UITAŢI  SĂ VĂ ABONAŢI LA  ZIARUL  

“CURIERUL  ORTODOX”  
PE  A DOUA JUMĂTATE A  ANULUI 2008!

Mitropolitul Vladimir a pus, pe data de 30 
iulie a.c., prima piatră la temelia viitoarei biserici 
„Sf. Apostol și Evaghelist Ioan Teologul”, care va 
fi  înălţată în campusul studenţesc al Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova, din str. Mircești a 
capitalei.

Preot-paroh este  părintele Vladislav 
Cobuscean, care de doi ani ofi ciază serviciile divine 
într-o încăpere temporară. 

Lucrările de construcţie ale viitorului locaș 
sfânt vor fi  susţinute fi nanciar de Universitatea 
Agrară în persoana domnului rector Gheorghe 
Cimpoeș, precum și a antreprenorului Petru Potorac.

În cadrul unei ceremonii desfășurate cu prilejul 
punerii primei pietre de temelie, Mitropolitul 
Vladimir a  adus sincere mulţumiri celor care 
contribuie la edifi carea acestei biserici, menţionând 
necesitatea unei “hrane lăuntrice într-un centru 
universitar”.

CIRCULARĂ
Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove este îngrijorată de starea locuitorilor 

din zonele republicii amplasate în apropierea râurilor Nistru și Prut, care s-au revărsat 
din albie.

Astfel, intervenim către episcopii, protopopiate, parohii, precum și către toţi oamenii 
de bună credinţă de a contribui intru colectarea de ajutoare fi nanciare și materiale pentru 
cei care au avut de suferit în urma acestor ravagii.

Ajutoarele vor fi  colectate la centrele protopopiale, responsabil de cordonare fi ind 
Prot. Octavian Moșin de la Centrul Social „Agapis” (tel.: 079481586, 203554).

Să demonstrăm dragostea faţă de aproapele, a confraţilor noștri, care au avut de 
pătimit după aceste inundaţii catastrofale. 

Biserica păznuiește  pe 6/19 august 
Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus 
Hristos, unul din cele 12 praznice împărătești, 
numită în popor și Preobrajenia sau Probojenia 
(denumirea slavă a sărbătorii). Este sărbătoarea 
Schimbării minunate la Faţă a Domnului, în 
muntele Taborului înaintea ucenicilor Petru, Iacov 
și Ioan, arătându-le lor slava Sa, pe cât li se putea, 
pregătindu-i astfel pentru Patima cea de bună-voie 
dar și vestindu-le Învierea cea din morţi ( Matei 
XVII, 1- 9 ; Marcu IX, 2 - 9 și Luca IX, 28 -36). Dacă 
la început sărbătoarea marca aniversarea anuală 
a sfi nţirii bisericii zidite de mama împăratului 
Constantin cel Mare, Elena, pe muntele Taborului, 
în secolul al IV-lea d. Hr., aceasta începe să 
aibă un loc aparte în rândul marilor praznice. 
Tradiţia consemnează că generalizarea sărbătorii 
în Imperiul Bizantin a avut loc în secolul al 
VIII-lea după Hristos. Atât în Răsărit cât și în 
Apus, serbarea ei începe să fi e menţionată în 
documente din prima jumătate a secolului V, de 
când avem cuvântări festive în cinstea ei, de la 
patriarhul Proclu al Constantinopolului, patriarhul 
Chiril al Alexandriei și papa Leon cel Mare. O 
găsim indicată și într-un calendar liturgic local 
al Ierusalimului din sec. VII, iar în sinaxarele 
constantinopolitane și în alte cărţi liturgice, 
manuscrise grecești, apare pe la începutul secolului 
VIII. În sec. VIII, Sf. Andrei Criteanul ne-a lasat 
o frumoasă predică festivă la această sărbătoare. 
În tot cazul, sărbătoarea era generalizată în tot 
Răsăritul până în sec. VIII, când Sfi nţii Ioan 
Damaschinul și Cosma de Maiuma compun 

imnuri pentru slujba zilei. La o săptămână de la 
vestirea patimilor, Iisus s-a retras să se reculeagă 
și să se roage. El îi luă cu Sine pe apostolii Petru, 
Iacob și Ioan și s-a suit în muntele Taborului. Aici, 
pe când se ruga Tatălui ceresc, „S-a schimbat la 
faţă înaintea lor și a strălucit faţa Lui ca soarele, 
iar hainele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și s-au 
arătat lor Moise și Ilie vorbind cu El” (Mt 17, 2-3). 
Copleșiţi de bucurie, cei trei apostoli ar fi  dorit să 
rămână acolo pe veci. De aceea, Petru exclamă: 
“Doamne, bine este nouă să fi m aici. De voiești 
să facem trei colibe: Ţie una, lui Moise una și lui 
Ilie una. „Însă, pe când grăiau, iată un nor luminos 
i-a umbrit și glas din nor zicând: “Acesta este Fiul 
meu cel iubit în care am binevoit, pe Acela să-L 
ascultaţi” (Mt 17,5). Acest glas s-a mai auzit o 
dată la Botezul Domnului în Iordan, când Duhul 
Sfânt s-a coborât peste El în chip de porumbel. 
Curând după aceasta, norul și cei doi prooroci 
au dispărut, iar Domnul cu cei trei apostoli au 
rămas singuri. Pe când se coborau din munte, 
Mântuitorul le-a poruncit să nu spună nimănui 
vedenia aceasta până când Fiul Omului va învia 
din morţi. Sărbătoarea Schimbării la Faţă este prin 
excelenţă aceea a îndumnezeirii naturii noastre 
omenești și a participării trupului nostru trecător 
la bunurile veșnice, care sunt mai presus de fi re. În 
această zi se aduc în biserici prinoase din struguri, 
se binecuvintează și se împart (obicei creștin 
vechi, amintit în canonul 28 al Sinodului Trulan). 
În unele părţi (Biserica rusă) în această zi se face în 
biserici și la cimitire pomenirea generală a morţilor 
și mai ales a eroilor morţi pentru apărarea patriei. 

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 

STUDENŢII UNIVERSITĂŢII 
AGRARE DIN CHIȘINĂU 

VOR AVEA PROPRIA 
BISERICĂ

SOLEMNITĂŢI 
LA IALOVENI

Pe data de 15 iulie a.c., manifestări consacrate Binecredinciosului 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt s-au desfășurat și în or. Ialoveni. Circa 
25 de preoţi în frunte cu părintele protopop Anatolie Stefanov au săvârșit 
în faţa unei troiţe din centrul orașului slujba Acatistului închinat sfântului 
voievod. La slujbă au participat numeroși credincioși și reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale.

A urmat depunerea de fl ori la bustul domnitorului Alexandru cel 
Bun. Ansamblul „Haiducii” din s. Costești a venit cu cântece de sufl et, 
iar soborul de preoţi au interpretat cântarea „Când era să moară Ștefan...”. 
Părintele protopop Anatolie Stefanov și dohovnicul raionului Prot. Vasile 
Ciobanu au venit cu gânduri alese despre domnitorul și sfântul prăznuit în 
aceasta zi.

S-a decis ca ziua de 15 iulie să fi e însemnată în fi ecare an, prin aceasta 
păstrându-se vie amintirea despre faptele și credinţa Binecredinciosului 
Voievod. 
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Joi, 31 iulie
ÎPS Vladimir a ofi ciat slujba de binecuvântare și 

punere a primei pietre la temelia bisericii cu hramul „Sf. 
M. Mc. Gheorghe” din s. Bâc, mun. Chișinău.

În amiaza zilei a primit în reședinţa sa pe dl Petru 
Avasiloae, șeful direcţiei economice din cadrul Agenţiei 
“Moldova-Vin” și pe dl Petru Curmei, administratorul 
Combinatului vinicol “Naţional Vin”.

Miercuri, 30 iulie
Mitropolitul Vladimir a binecuvântat prima piatra 

la temelia Bisericii „Sf. Apostol și Evaghelist Ioan 
Teologul” din str. Mircesti a capitalei.

Joi, 24 iulie
ÎPS Vladimir a primit protopopi și slujitori din 

circumscripţiile Florești, Anenii Noi și Chișinău.
În amiaza zilei a ofi ciat sfi nţirea locului viitoarei 

biserici cu hramurile „Icoana Maicii Domnului de la 
Poceaev” și „Fericita Maica Matrona”.

19-22 iulie
Mitropolitul Vladimir la  invitaţia ÎPS Arhiepiscop 

Vichentie de Ekaterinburg și Verhotursk a vizitat eparhia 
încredinţată.  Mitropolitul a fost însoţit de părintele 
consilier Prot. Veaceslav Șpac.

Vineri, 18 iulie
ÎPS Vladimir a participat la manifestările prilejuite 

de serbarea Cuv. Serghie de Radonej.
Marţi, 15 iulie
ÎPS Vladimir a primit slujitori în reședinţa 

mitropolitană.
S-a întâlnit cu dl Petru Cojuhari, directorul Filialei 

Interraionale a Băncii Sociale. 
Luni, 14 iulie
Mitropolitul Vladimir a primit la Palatul 

Mitropolitan slujitori și mireni din Eparhia de Centru.

                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

D E C O R A Ţ I I

Joi, 31 iulie, 2008
ÎPS Vladimir a ofi ciat slujba de binecuvântare și punere a primei pietre la temelia 

bisericii cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe” din s. Bâc, mun. Chișinău.
De trei ani aici a fost numit ca paroh-administrator părintele Eugen Ionașco, 

absolvent al Academiei Teologice din Chișinău, care este băștinaș din acest  sat. 
Părintele Eugen a reușit să amenajeze un paraclis temporar în care săvârșește 

serviciile divine. Deși satul este destul de mic, numărând circa 300 de gospodarii, s-au 
început lucrările de ridicare a unui locaș de cult chiar la intrarea în localitate.

Graţie contribuţiei personale a părintelui Eugen, precum și a rudelor sale Tatiana 
și Andrei Profi ri s-a reușit obţinerea terenului, iar câţiva oameni de bună credinţă au și 
început să contribuie întru edifi carea locașului.

În două luni s-a pus temelia bisericii și în acest an urmează ridicarea pereţilor.
După slujba de sfi nţire a temeliei bisericii, la care au participat peste 50 de locuitori ai 
satului, precum și administraţia publică locală, ÎPS Mitropolit Vladimir a adresat un 
cuvânt de învăţătură, mulţumind celor care contribuie la înălţarea acestui sfânt locaș. 
Ierarhul a dat o apreciere înaltă activităţii pe care o desfășoară părintele Eugen Ionasco, 
menţionându-l cu cruce de aur pentru truda depusă spre binele parohiei încredinţate.

Cu un cuvânt de mulţumire au venit părintele-paroh și primarul comunei Bubueci. 
Iar în fi nal Mitropolitul a înmânat celor prezenţi cruciuliţe, iconiţe și acatistiere. 

Joi, 31 iulie
Pentru contribuţia adusă la edifi carea mai multor biserici din republică au fost 

decoraţi cu ordinul “Sf. Ștefan cel Mare”, gr. II. dl Petru Avasiloae, șeful direcţiei 
economice din cadrul Agenţiei “Moldova-Vin” și   dl Petru Curmei, administratorul 
Combinatului vinicol “Naţional Vin”.

Părintele Eugen Ionașco,  a fost decorat cu cruce de aur pentru truda depusa spre 
binele parohiei „Sf. M. Mc. Gheorghe” din s. Bâc, mun. Chișinău.

Miercuri, 30 iulie
„Pentru dragostea și jertfa pentru cele sfi nte”   dl Mihail Macariev, ctitor al 

Bisericii Ortodoxe din Moldova, a fost decorat cu ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, 
gr. II.  

Marţi, 22 iulie

Arhiepiscopul Vichentie (Moraru) drept recunoștinţă pentru activitatea spre binele 
eparhiei, precum și pentru contribuţia adusă întru renovarea catapetesmei catedralei de 
la Chișinău a fost decorat cu ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II.

Marţi, 15 iulie
Petru Cojuhari, directorul Filialei Interraionale a Băncii Sociale, cu ocazia  

aniversării – 70 ani de la naștere, a fost decorat cu ordinul „Sf. Ștefan cel Mare”, gr. II.

Mitropolitul Vladimir, în vizită la ÎPS Vichentie

VA FI CONSTRUITĂ O NOUĂ BISERICĂ 
ÎN COMUNA BÂC, MUN. CHIȘINĂU

Pe data de 13 iulie, la Drochia 
au avut loc   manifestări  prilejuite de 
aniversarea a 10 ani de la târnosirea 
Catedralei „Adormirea Maicii 
Domnului” din or. Drochia. Cu acest 
prilej s-a săvârșit Sf. Liturghie de 
sărbătoare, la care au participat ÎPS 
Vladimir, Mitropolitul Chișinăului 
și Moldovei, PS Marchel, Episcop 
de Bălţi și Fălești, precum și peste 
50 de slujitori veniţi din diverse 
localităţi ale republicii pentru 
a împărtăși din bucuria acestei 
sărbători. 

Faimoasa biserică, cu o pictură 
deosebită, este o adevărată citadelă 
a Ortodoxiei din nordul ţării. Ea 
stă falnică pe cel mai înalt loc al 
orașului, de unde emană căldură și 
pace duhovnicească.

Mitropolitul Vladimir a 
menţionat aportul multor ctitori 
și oameni de bună credinţă 
întru edifi carea catedralei. A 
fost apreciată munca depusă de 
către parohul acestui sfânt locaș 

Prot. Mitr. Pavel Vuluţa, care 
îndeplinește și funcţia de protopop 
al circumscripţiei Drochia. Sfi nţia 
Sa anul acesta și-a serbat frumosul 
jubileu – 50 ani de viaţă. Cu această 
ocazie, Mitropolitul Vladimir i-
a adresat sincere felicitări și i-a 
înmânat ordinul „Sf. Ștefan cel 
Mare”, gr. II.

În cadrul slujbei mai mulţi 
slujitori din raion s-au învrednicit 
de decoraţii, iar ctitorii catedralei 
de ordine, medalii și diplome 
arhierești.

După slujbă a urmat un concert 
de cântece duhovnicești realizat 
de copiii de la școala duminicală. 
În curtea catedralei a fost expusă 
și o galerie foto cu principalele 
evenimente din viaţa parohiei.

Frăţia „Sf. M. Mc. Gheorghe”, 
care activează ca  și centru social 
în cadrul catedralei, a venit cu 
mai multe realizări ale copiilor: 
sculptură în lemn, brodărie, pictură 
etc.

10 ANI DE LA FINISAREA 

CATEDRALEI 

 „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”

DIN OR. DROCHIA

În cadrul slujbei la  Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din or. Drochia 
Diac. Mihail Mitriţki, absolventul Seminarului Teologic din or. Kiev, Ucriana, a 
fost hirotonit în treapta de preot.

HIROTONII
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15 iulie

În s. Molovata Veche, r. Dubăsari s-a desfășurat 
cea de-a IV-a ediţie a Festivalului cu genericul 
„Un trandafi r, o lumânare pentru Ștefan cel Mare”, 
inchinat Sfântului Voievod. 

***
Festivalul a început cu Sf. Liturghie ofi ciată de 

preoţii din circumscripţie, după care a urmat Acatistul 
în cinstea Sfântului prăznuit. Biserica din Molovata 
a fost neîncăpătoare pentru mulţimea de credincioși 
care au participat cu pioșenie la slujbă.

La ora 11-00 în faţa bustului Voievodului 
Ţării Moldovei a avut loc un miting de comemorare 
inaugurat de primarul s. Molovata, dl Serafi m 
Bejenari, după care a fost ofi ciat un Te-Deum de către 
preoţii din protopopiat, urmat de depunerea fl orilor.

La ora 11,30 în incinta Casei de Cultură a avut 
loc Spectacolul de omagiere moderat de dl Vadim 
Stângaci, prezentator de știri la TVM, originar din 
Molovata. La început pe fonul sunetelor buciumelor 
protopopul Prot. Teodor Pelin a dat citirii unui extras 
din Tomosul de canonizare, după care în scenă a 
apărut însuși Ștefan cel Mare în persoana maestrului 
în arta Nicolae Darie, actor la Teatrul Naţional Mihai 
Eminescu, care a recitat monologul din “Apus de 
soare” de Barbu Ștefănescu Delavrancea. 

Au evoluat colectivele folclorice: „Sălcioara”, 
s. Molovata Nouă, r. Dubăsari; „Ștefan Vodă”, s. 
Căpriana, r. Strășeni; „Ionaș Leca”, s. Oxentea, r. 
Dubăsari; „Buciumașii”, s. Oniţcani, r. Criuleni; 
„Îngerașii”, s. Izbiște, r. Criuleni; „Stejăreii”, s. 
Cruglic, r. Criuleni; „Șezătoarea”, or. Criuleni; 
„Sălcioara”, s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni; „Doina 
Codrului”, s. Rașcova, r. Criuleni; „Cociereanca”, 
s. Cocieri, r. Dubăsari; „Răzeșii”, s. Mășcăuţi, r. 
Criuleni; corul bisericesc din Pirita, r. Dubăsari; corul 
protopopiatului. 

La Festival au participat, de asemenea, dna Lilia 
Bejan, actriţă a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, 
băștinașă acestui sat, care a recitat un fragment din 
monologul mamei lui Ștefan cel Mare din piesa 
lui Andrei Strâmbeanu „Oltea”; poetul Alexandru 
Cupcea, care a rostit mai multe poezii patriotice. Mici 
comunicate au prezentat dr. conf. Emil Dragnev, șeful 
Catedrei de Studii Sud-Est Europene și dr. conf. Virgil 
Pîslaruic de la USM; Ion Negrei, istoric, redactor-
sef al revistei de istorie și cultura „Cugetul”; Vlad 
Zbârciog, scriitor, secretar al Uniunii Scriitorilor.

La sfârșit, toţi cei prezenţi în sală s-au ridicat în 
picioare și având în mână cate o lumânare aprinsă, au 
cântat imnul „La moartea lui Ștefan Vodă”. Sărbătoarea 
s-a încheiat cu o aleasă agapă frăţească. 

Organizarea Festivalului în anul acesta a fost 
sprijinit fi nanciar de către Președintele raionului 
Dubăsari dl Grigore Policinschi, care a acordat 
suma de 10 000 lei. Din partea protopopiatului 
toate colectivele au fost menţionate cu suma de 50 
de lei, poeţii și actorii cu cate 200 de lei. Secţiile 
Cultură raionale Criuleni și Dubăsari și președintele 
Departamentului „Ioan Sârbu” Astra Criuleni dna 
Lidia Frumosu au menţionat participanţii cu diplome, 
iar organizatorii le-au dăruit câte o frumoasă icoană 
cu chipul Sf. Binecredinciosului Voievod Ștefan cel 
Mare.

Oaspeţi de onoare la Festival au fost dl Gr. 
Policinschi, Președintele raionului Dubăsari, Vitalie 
Onisciuc, reprezentantul Guvernului RM în r. 
Criuleni, Victor Uţa, Comisar al Comisariatului de 
politie Dubăsari, Valeriu Smochină, Procuror general 
al r. Dubăsari s.a.

UN TRANDAFIR, 
O LUMÂNARE 

PENTRU 
ȘTEFAN CEL MARE

CINE A PRICINUIT DEGRADAREA 
IMAGINII BISERICII NEAMULUI? 

 

(Declaraţia unui grup de intelectuali cu privire la evenimentele 

recente din cadrul Mitropoliei Basarabiei)

 
Memoriul semnat de cei 44 de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei referitor la amestecul PPCD în 

conducerea și activitatea mitropoliei, precum și reacţiile ostile, bolnăvicioase ale actualilor lideri ai grupării 
politice procomuniste numită PPCD, ce nu mai are nimic în comun cu idealurile și dezideratele naţionale și 
democratice ale românilor basarabeni, și acţiunile ÎPS Petru Păduraru, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al 
Plaiurilor, care a purces la represalii împotriva semnatarilor, ne obligă să facem publică această declaraţie, 
nu doar pentru a ne solidariza cu semnatarii, ci pentru a contribui la redresarea stării de lucruri în cadrul 
mitropoliei din care facem parte și la a cărei reactivare unii dintre noi au contribuit nemijlocit.

 
PREOŢII AU AVUT DREPTATE CÂND S-AU RIDICAT, încă din 2002, împotriva giruetelor 

politice ale comuniștilor (Vlad Cubreacov, Iurie Roșca și Ștefan Secăreanu), care au uzurpat conducerea și 
au subjugat politic mitropolia noastră. Anume ei au pricinuit degradarea imaginii Mitropoliei Basarabiei, 
astfel ca Biserica noastră strămoșească să ajungă a nu se mai deosebi de așa-zisa Mitropolie a Moldovei 
(afl ată sub jurisdicţie rusă), care promovează vechea politică a Imperiului Rus și a celui comunist sovietic. 
Populaţia Basarabiei și-a exprimat în permanenţă încrederea în Biserică și preoţii semnatari vor ca instituţia 
să merite această încredere. Cei care se pronunţă acum pentru demisia mitropolitului Basarabiei cer, de fapt, 
demisia uzurpatorilor, mitropolitul titular subordonat politrucilor lui Roșca fi ind ca și inexistent. Apariţia 
lui V. Cubreacov la EuTV, în cadrul emisiunii „Post-factum”, din 3 și 5 august a.c., este elocventă: deși, de 
ochii lumii, condamnă păcatele Bisericii Ruse, acest personaj dubios din politica basarabeană joacă de mult 
și cu plăcere rolul ober-procurorilor de factură rusească, care, se știe, au uzurpat timp de sute de ani scaunul 
patriarhal în Biserica Ortodoxă Rusă. Cubreacov a rămas marcat însă și de psihologia liderului comsomolist 
și de cea a șefului sovietic la Culte, amestecându-se în treburile Bisericii în stilul vechilor „împuterniciţi 
pe problemele religiei” sub pretextul că ar apăra-o. În realitate, urmărește scopul transformării Mitropoliei 
Basarabiei într-o sectă, așa cum Frontul Popular, care a obţinut succes în Mișcarea de renaștere naţională la 
sfârșitul anilor ’80, a ajuns o grupare mică și agresivă, folosită de partidul lui Voronin pe post de marionetă 
comunistă.

 
CUBREACOV ȘI GRUPAREA DIN CARE FACE PARTE nu au dreptul moral să se erijeze în apărători 

ai Mitropoliei Basarabiei, după ce la sfârșitul lui decembrie 1998, fi ind parte a coaliţiei de guvernământ, ei, 
fără a pregăti cel puţin un proiect de decizie, au pus în cadrul guvernului problema recunoașterii Mitropoliei 
Basarabiei doar în mod speculativ (pentru ca această chestiune să fi e respinsă). În primăvara anului 1999, 
tot gruparea lui Roșca-Cubreacov, în alianţă cu comuniștii și alţi adepţi ai Moscovei din parlamentul RM, au 
dat peste cap proiectul de lege ce ar fi  dus la înregistrarea Mitropoliei Basarabiei fără a se ajunge la CEDO. 
Anume această grupare dorea cu tot dinadinsul un astfel de proces, pentru a se auto-investi reprezentanţi la 
CEDO, a-și face publicitate pe seama Bisericii străbune, a continua să stoarcă bani de la instituţii și fi rme 
românești și de la românii din diaspora, iar astăzi a se da drept unici salvatori și apărători ai mitropoliei 
noastre. Cu câtă îngâmfare repeta această minciună Cubreacov în cadrul emisiunii de care am amintit! El și 
PPCD se fac a uita că problema recunoașterii Mitropoliei Basarabiei a fost pusă atât la Consiliul Europei, cât 
și în Congresul American de reprezentaţii Partidului Forţelor Democratice (care avea înscris în programul 
său politic recunoașterea Mitropoliei Basarabiei), că la reactivarea Mitropoliei Basarabiei au contribuit și 
52 de deputaţi din parlamentul RM, oameni de știinţă și cultură (printre ei - Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, 
Ion Ungureanu, Maria Bieșu, Vladimir Beșleagă, Alexandru Usatiuc, Gheorghe Ghimpu etc.), ziariști, 
preoţi, simpli credincioși. De fapt, prin gruparea de provocatori Roșca-Cubreacov, structurile de securitate 
pro-imperiale pun în aplicare - și faţă de Mișcarea de Renaștere Naţională, și faţă de Mitropolia Basarabiei 
- vechea tactică stalinistă: te plasezi în fruntea unei mișcări sau acţiuni pentru a o lichida treptat.

 
MODUL ÎN CARE DE O LUNĂ DE ZILE PRESA PPCD ÎȘI BATE JOC atât de preoţii semnatari 

ai Memoriului, cât și de ceilalţi preoţi și mireni ai Mitropoliei Basarabiei, care sunt stimulaţi să-și declare 
„atașamentul” și să condamne vehement pe „răzvrătiţii”, „corupţii” și „complotiștii mici de statură”, amintește 
de campaniile de presă anticlericale din anii de prigoană comunistă, dar și de campania pepecediștilor „cu 
mâinile curate”, care au scandalizat lumea cu afacerile lor murdare prin care, în același timp, au pus mâna atât 
pe multe bunuri imobiliare din centrul Chișinăului, cât și, în alianţă cu comuniștii, pe posturi de radio și TV. 
La fel ca în 2002, semnatarii Memoriului sunt concediaţi, șantajaţi, marginalizaţi, calomniaţi. De la 1 august, 
preotul Anatolie Goncear nu mai este recunoscut de Mitropolitul Petru ca protopop al orașului Chișinău. 
În „Flux”-ul din 8 august, PPCD anunţă decăderea altor zece clerici semnatari din demnităţi sau funcţii 
administrativ-canonice. Aceasta ne amintește de cazul Sireţi și de alte cazuri de „colaborare fructuoasă” 
între ÎPS Petru Păduraru și deputatul Cubreacov pentru rezolvarea problemelor eparhiei. Până nu se clarifi că 
dacă V. Cubreacov este implicat sau nu în așa-zisa „răpire” a sa din anul 2002, considerăm că Mitropolia 
Basarabiei trebuie să aibă prudenţa de a nu-i încredinţa rolul de consilier cu misiuni speciale. Nu întâmplător 
V. Voronin l-a apreciat ca pe „cel mai echilibrat dintre liderii PPCD”. Putem bănui că la mijloc sunt afi nităţile 
politice ale celor doi. Amândoi nu calcă pragul locașurilor și sunt la fel de nesinceri cu bisericile ortodoxe 
naţionale - Rusă și Română - pe care pretind a le reprezenta.

 
UN ALT MOTIV CE NE-A DETERMINAT SĂ LUĂM ATITUDINE faţă de situaţia din cadrul 

mitropoliei noastre este aparenta schimbare de tactică a PPCD, anunţată la EuTV de către V. Cubreacov. 
„Bomba” păstrată pentru ultimele minute ale emisiunii a fost afi rmaţia despre viitorul Bisericii dintre Prut și 
Nistru, ca AUTOCEFALĂ. Această idee revoluţionară îl obsedează pe Vlad Cubreacov încă din 1990, când a 
și înscris-o în programul Frontului Popular la Congresul II al partidului. Acum, însă, ne-o prezintă ca venind 
dinspre Patriarhia Română. Iată cum politrucul comunist, sub masca de binefăcător și salvator al Bisericii, 
realizează pe plan bisericesc ceea ce-i dictează partidul: antiunionismul și separatismul prin autocefalie sau 
autonomie maximă; „divide et impera” prin înfi inţarea a puzderie de episcopii: la cele cinci ale Mitropolitului 
Vladimir, care are deja mai multe decât Mitropolia Moldovei de peste Prut, V. Cubreacov mai adaugă și cele 
patru noi episcopii ale Mitropoliei Basarabiei. Acum ne dăm seama de ce Serviciul de Stat pentru Problemele 
Cultelor din RM a înregistrat aceste  „patru episcopii istorice” (în locul celor două, singură Episcopia Cetăţii 
Albe - Ismail fi ind sufragană Chișinăului în perioada interbelică) înainte ca Sfântul Sinod Român să le 
introducă în noul Statut: Chișinăul prevedea punerea pe tapet a cererii de autocefalie. Dar autocefalia se dă o 
singură dată pentru Biserica unui neam, aici nu mai merge ca și cu cele două state și două limbi.

Salutăm încă o dată insistenţa celor 44 de preoţi de a menţine Mitropolia Basarabiei sub jurisdicţia 
Patriarhiei Române, dar sugerăm să se renunţe la pretenţia de autonomie, pentru a nu fi  utilizată de răuvoitori 
în scopul lărgirii autonomiei până la ruperea de sub jurisdicţia BOR. Dacă reactivăm eparhii istorice, să le 
păstrăm și statutul lor dinainte de 1940. Autonomia să fi e atât câtă o au și celelalte mitropolii, cele cu adevărat 
istorice, ale BOR. Iar mitropoliţii Basarabiei să întrunească exigenţele statutare la capitolul cărturărie și 
misionarism, pentru a face faţă marilor probleme din această „eparhie de aur” a Bisericii Ortodoxe Române.

Semnează:
Mihai Cimpoi, Vladimir Beșleagă, Nina Negru, Valeriu Matei, Silvia Grossu, Anatol Petrencu, Serafi m 

Belicov, Anatol Ciocanu, Vlad Zbârciog, Mihai Morăraș, Ion Iachim, Veronica Boldișor, Nicolae Rusu
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CALENDAR 
ORTODOX

August - Gustar

1 J 14 Scoaterea Sfi ntei Cruci;
Sfi nţii 7 Mucenici Macabei.
(Începutul Postului Adormirii

fi ţfi

Maicii Domnului).
2 V 15 Aducerea Sf. Întâi

)

Mucenic și Arhid. Ștefan; 
Binecredinciosul Împărat Justinian.

ș Ș

3 S 16 Cuvioșii: Isaachie, Dalmat 
și Faust; Sf. Salomeea Mironosiţa.

4 D 17 Sfi nţii 7 tineri din Efes; 
Aducerea moaștelor Cuv. Muceniţe
Evdochia.

5 L 18 Înaintepraznuirea
Schimbării la Faţă a Domnului; 
+) Sf. Cuviosul Ioan Iacob de la
Neamţ

6 M 19 (+) Schimbarea la Faţă. 
(Dezlegare la pește).

7 M 20 +) Sf. Cuvioasa Teodora
de la Sihla; Sf. Sfi nţit Mc. Narcis,
Patriarhul Constantinopolului; Sf.
Mc. Dometie Persul.

8 J 21 Sf. Emilian Mărturisitorul,
Episcopul Cizicului; Sf. Miron,
Episcopul Cretei.

9 V 22 Sf. Apostol Matia; Sfi nţii
10 Mucenici Mărturisitori pentru
icoana lui Hristos.

10 S 23 Sfi nţii Mucenici:
Lavrentie arhidiaconul, Xist și
Ipolit.

11 D 24 +) Sf. Ierarh Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului; Sf. 
Mare Mc. Evplu arhidiaconul.

12 L 25 Sf. Mucenici: Fotie,
Anichit, Pamfi l și Capiton.

13 M 26 Mutarea moaștelor Cuv.
Maxim Mărturisitorul; Odovania
Praznicului Schimbării la Faţă.

14 Mc 27 Înaintepraznuirea
ţ

Adormirii Maicii Domnului; Sf.
Prooroc Miheea.

15 J 28 (+) Adormirea Maicii 
Domnului.

16 V 29 Sfânta Mahramă
a Domnului; +) Sfi nţii Martiri
Brâncoveni Constantin Vodă cu cei
patru fi i ai săi: Constantin, Ștefan,
Radu, Matei și sfetnicul Ianache.

17 S 30 Sf. Sfi nţit Mc. Miron; Sf.
Mucenici: Straton, Ciprian și Tirs.

18 D 31 Sf. Mucenici: Flor, 
Lavru, Polien și Leon.

19 L 1 Sf. Mucenici: Andrei
Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla.

20 M 2 Sf. Prooroc Samuel; Sf.
Mucenici Sever și Iliodor.

21 Mc 3 Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. 
Vasa; Sf. Mucenici Donat diaconul,
Romul preotul, Silvan diaconul și
Venust.

22 J 4 Sf. Mucenici: Agatonic,
Antuza, Zotic, Irineu și Or.

23 V 5 +) Sf. Mucenic Lup; Sf.S
Mc. Irineu episcopul; Odovania
Praznicului Adormirii Maicii
Domnului.

24 S 6 Sf. Sfi nţit Mucenic
Eutihie; Sf. Mc. Tation.

25 D 7 Aducerea moaștelor Sf. 
Apostol Vartolomeu; Sf. Apostol 
Tit.

26 L 8 Sf. Mucenici: Adrian și
Natalia, soţia sa și Atic.

27 M 9 Cuv. Pimen; Sf.
Mucenici: Eutalia, Fanurie și Osie
episcopul.

28 Mc 10 Cuv. Moise Etiopianul;
Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa,
fi ica lui Fanuel.

29 J 11 (+) Tăierea Capului Sf.
Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv.
Teodora. (Post)

30 V 12 Sf. Ierarhi: Alexandru,
Ioan și Pavel cel Nou, Patriarhii
Constantinopolului

31 S 13 Punerea în raclă a brâului
Maicii Domnului.

7/20 august
Stihuri: 
În aceasta zi Sfânta Teodora s-a mutat 
La cerescul împărat; 
Astăzi, Teodora Cuvioasă 
Și-a mutat la ceruri casa.
Această fl oare duhovnicească de mare preţ și mireasă a lui 

Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a 
născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânatori-Neamţ, 
din binecredincioși părinţi și iubitori de Dumnezeu. Fericita Teodora, 
ajungând la vârsta rânduită, a fost căsătorită de către părinţi împotriva 
voinţei ei, cu un tânăr evlavios din Ismail. Dar, neavând ei copii, iar 
sufl etul Teodorei mereu arzând de dorinţa unei vieţi cu totul curate, 
închinate numai lui Dumnezeu, la aceasta îndemnând-o și duhovnicul 
ei, precum și fi rea ei singuratică, a îmbrăţișat cinul monahal la Schitul 
Vărzărești-Focșani, iar soţul ei s-a călugărit în Schitul Poiana Mărului, 
sub numele de Eleodor. Așa a binevoit Dumnezeu să-i povăţuiască pe 
amândoi pe calea sfi nţeniei și a mântuirii. 

Și se nevoiau maicile cu mare râvna pentru Hristos, însă, 
Cuvioasa Teodora, întărită de harul Duhului Sfânt, întrecea pe 
toate celelalte surori în rugăciune, în smerenie și în sfânta nevoinţă 
duhovnicească. 

Năvălind turcii în părţile Buzăului, au dat foc Schitului 
Vărzărești. Cuvioasa Teodora s-a retras în munţi, împreună cu 
stareţa ei, schimonahia Paisia, unde se nevoiau singure în asceză și 
bucurie de Dumnezeu, răbdând multe ispite de la diavoli, foame, frig 
și tot felul de încercări. După adormirea maicii sale duhovnicești, 
Cuvioasa Teodora având o descoperire dumnezeiască, a părăsit 
munţii Buzăului, întorcându-se în părţile Neamţului, în pădurile 
neumblate din jurul Schitului Sihăstria, de unde, cu binecuvântarea 
duhovnicului ei Pavel, s-a retras în pustie, în părţile Schitului Sihla. 

Așa a ajuns fericita Teodora vieţuitoare la Schitul Sihla, unde 
un sihastru milostiv i-a oferit chilia sa drept adăpost, nu departe de 
schit și de peștera care îi poartă numele până astăzi. Și s-a nevoit 
acolo Cuvioasa bărbătește vreme de mulţi ani, în post și rugăciuni 
toată noaptea, în lacrimi și mii de metanii, uitată de lume, îndurând 
multe ispite și năluciri de la diavoli, foame, lipsă, gânduri și mai ales 
frigul aspru al iernii. Iar cuviosul Pavel din Sihăstria, duhovnicul ei, 
o cerceta din când în când, o mărturisea, o îmbărbăta, o împărtășea cu 
Sfi ntele Taine și îi ducea cele de trebuinţă. 

După un timp a răposat duhovnicul Pavel iar Cuvioasa Teodora 
a rămas cu totul singură, căci nimeni nu știa locul și aspra ei nevoinţă. 

I se rupseseră și hainele, iar în loc de hrană mânca măcriș, fructe de 
pădure și alune. În această școală a liniștii și a rugăciunii a dobândit 
Cuvioasa darul rugăciunii de foc, care se lucrează în inimă, darul 
lacrimilor, al răbdării și al negrăitei iubiri de Dumnezeu. Acum nu se 
mai chinuia de frig, nici de foame, nici diavoli nu o mai puteau birui, 
căci dobândise darul facerii de minuni și era ca un diamant strălucitor 
în munţii Sihlei, uitată de oameni, dar umbrită de darul Duhului 
Sfânt. Din timp în timp, păsările cerului îi aduceau în ciocurile 
lor, prin voia Domnului, fărâmituri de pâine de la trapeza Schitului 
Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, așa cum 
se vede până astăzi. 

Ajungând sfânta Teodora aproape de sfârșitul vieţii ei 
pământești, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu săi rânduiască un preot 
ca s-o învrednicească de Preasfi ntele Taine înainte de obștescul 
sfârșit. Cu rânduiala de sus, a observat egumenul Sihăstriei cum 
duceau păsările fărâmituri în pustie și a trimis doi fraţi să vadă 
unde anume se duc. Călăuziţi de mâna lui Dumnezeu, fraţii au 
ajuns noaptea aproape de peștera Sfi ntei Teodora și au văzut-o cum 
se ruga, înconjurată de văpaie de foc ceresc. Atunci, înfricoșându-
se, au strigat, iar Cuvioasa i-a chemat pe nume, le-a cerut o haină 
să se acopere și le-a poruncit să aducă un duhovnic, care să o 
împărtășească cu Cinstitul și Preasfântul Trup și Sânge al Domnului 
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Dimineaţa, fraţii au adus la peșteră pe ieromonahul Antonie 
și pe ierodiaconul Lavrentie, cu Sfi ntele Taine și după ce Fericita 
Teodora și-a făcut cuvenita spovedanie, a primit Dumnezeieștile 
Taine și, mulţumind Părintelui Ceresc pentru toate, și-a încredinţat 
sufl etul în mâinile Domnului. A fost înmormântată în peștera în care 
a vieţuit. Și a rămas trupul Sfi ntei Teodora tăinuit acolo până după 
1830, când Domnitorul moldovean Mihail Sturza, care a reînnoit 
Schitul Sihla, a așezat moaștele ei în racla de preţ și le-a depus în 
biserica schitului spre cinstire. După ce Domnitorul a zidit biserica 
la moșia sa din satul Miclăușeni (Iași), a strămutat sfi ntele moaște în 
această ctitorie. 

În anul 1852 sfi ntele sale moaște au fost duse la mănăstirea 
Pecersca din Kiev și așezate în raclă de mult preţ, pe care scrie: 
“Sfânta Teodora din Carpaţi”. 

Viaţa Sfi ntei Cuvioase Teodora de la Sihla și faptele ei, prin 
care a bineplăcut lui Dumnezeu, o așează în ceata sfi nţilor din cer ca 
pe o aleasă nevoitoare, pe care a rodit-o Biserica și neamul nostru. 
Cu ale cărei rugăciuni, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-ne și ne 
mântuiește pe noi toţi, ţara și poporul cel binecredincios.  

Pe data de 5/18 august, 
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 
cel Cunoscut și sub numele de Ioan Iacob 
Hozevitul, sau Sf. Cuvios Ioan Iacob de la 
Neamţ. Acest Cuvios s-a născut la 23 iulie 
1913, în satul Crăiniceni, care pe atunci făcea 
parte din comuna Horodiștea, din fostul judeţ 
Dorohoi (actualmente comuna Păltiniș, jud. 
Botoșani), primind la Botez numele de Ilie. 
Încă de timpuriu va rămâne orfan, deoarece 
mama sa va muri la puţin timp după naștere, 
iar tatăl său, primind ordin de concentrare, va 
pleca la război, unde își va da viaţa pentru 
patrie. În această situaţie Ilie va fi  crescut 
de bunica sa, care îl va învăţa credinţa și 
evlavia, și îl va deprinde cu rugăciunea și cu 
slujbele bisericești. În 1920, va intra la școala 
din satul natal, însă în 1924 și bunica sa va 
trece la cele veșnice. Tânărul Ilie va absolvi 
cu rezultate foarte bune bacalaureatul, la 

Cozmeni-Cernăuţi, în anul 1932. Având însă 
o fi re profund religioasă și un puternic îndemn 
interior, acesta va alege viaţa monahală, astfel 
că la data de 15 august 1933, de marele praznic 
al Adormirii Maicii Domnului, la vârsta de 
20 ani, va intra în mănăstirea Neamţ. Aici 
va fi  rânduit cu ascultare la infi rmerie și la 
biblioteca mănăstirii. Datorită calităţilor sale, 
stareţul mănăstirii îl va trimite la București, 
pentru a urma Facultatea de Medicină. După 
terminarea studiilor, nu se va reîntoarce la 
Neamţ, ci va vizita așezămintele monahale 
din Oltenia, printre care și mănăstirea Turnu, 
unde va sta până când va fi  încorporat. După 
satisfacerea stagiului militar se reîntoarce la 
Neamţ, unde, la 8 aprilie 1936, în Miercurea 
Sfi ntelor Patimi, tânărul Ilie va fi  tuns în 
monahism, de către stareţul de atunci al 
mănăstirii, arhim. Valerie Moglan, părinte 
duhovnicesc fi ind ierom. Ioachim Spătaru, 
egumenul schitului Pocrov-Neamţu. După 
rânduială, numele îi va fi  schimbat în Ioan, 
nume care îl va purta tot restul vieţii sale 
pământești, cu evlavie și smerenie. 

În toamna anului 1936 Cuviosul Ioan 
va pleca spre Ţara Sfântă, împreună cu doi 
monahi, Claudie Derebreanu și Damaschin 
Ignat, costul călătoriei fi ind suportat de 
Cuviosul Ioan, din moștenirea rămasă de la 
părinţi. După ce a vizitat cele mai importante 
localităţi biblice, Cuviosul Ioan se va retrage 
într-o peșteră din pustia Iordanului, unde 
va sihăstri timp de doi ani. După această 
perioadă de timp, Cuviosul se va închinovia 
în mănăstirea Sf. Sava, unde mai vieţuiau 
5 călugări români, printre care ierom. 
Ignatie Rădulescu, ierod. Veniamin Trifan și 
monahul Ștefan. Prezenţa românilor în aceste 
locuri nu însemna altceva decât continuarea 
unei îndelungate tradiţii, fi ind cunoscute 
relaţiile străvechi ale poporului român cu 
Ţara Sfântă, încă din sec. XVI-XVII. Aici, 
Cuviosul Ioan se va nevoi timp de 8 ani, 
întrecând pe mulţi în ostenelile călugărești, 
cu aspra sa vieţuire. Va îndeplini ascultările 
de paraclisier, bibliotecar, ajutor de econom, 

apoi cea de infi rmier. Între anii 1939-1940, 
Cuviosul Ioan va petrece în pustiul Qumran, 
într-o peșteră din apropierea Mării Moarte, 
împreună cu alt călugăr român. Aici îl va 
întâlni pe monahul Ioanichie Pârâială, care 
i-a fost ucenic credincios până la sfârșitul 
vieţii sale. Din cauza războiului, între 
1940-1941, Cuviosul Ioan va pătimi într-un 
lagăr de pe Muntele Măslinilor, după care 
se va reîntoarce la mănăstirea Sf. Sava. 
Va fi  hirotonit diacon în 1974, în biserica 
Sfântului Mormânt, de către arhiepiscopul 
Epifanie al Filadelfi ei, după care, tot aici, 
va fi  hirotonit și preot. Vreme de 6 ani 
(1947-1952), Cuviosul Ieroschimonah Ioan 
Iacob va păstori schitul românesc „Sf. Ioan 
Botezătorul„ de la Iordan, cu multă evlavie 
și pricepere gospodărească. Aici va construi 
mai multe chilii lângă biserică, atât pentru 
monahi, cât și pentru pelerini, dar va săvârși și 
sfi ntele slujbe în limba română, transformând 
astfel schitul într-o oază românească. În 
anul 1952, împreună cu ucenicul său, 
Ioanichie, se va retrage în pustiul Hozeva, la 
mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, iar 
din anul următor, vor vieţui într-o peșteră din 
apropiere, numită Chilia Sfânta Ana, unde 
vor rămâne până la sfârșitul vieţii Cuviosului 
Ioan. Astfel vieţuind, în data de 5 august 
1960, în vârstă de 47 de ani, Cuviosul Ioan își 
va încredinţa sufl etul în mâinile Domnului, 
fi ind înmormântat în peștera în care a vieţuit 
în ultima parte a vieţii sale, de către egumenul 
mănăstirii Sf. Gheorghe Hozevitul. Aici 
trupul Cuviosului se va odihni timp de 20 
de ani, după care la cererea obștii mănăstirii 
Sf. Gheorghe Hozevitul, patriarhul Benedict 
al Ierusalimului a îngăduit strămutarea 
moaștelor Cuviosului Ioan în biserica 
mănăstirii, alături de moaștele Sfi nţilor Ioan 
Hozevitul și Gheorghe Hozevitul. Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a 
trecut în rândurile sfi nţilor, în anul 1992, sub 
numele de Sfântul Ioan cel Nou de la Neamţ 
(Hozevitul), având ca zi de prăznuire data 
trecerii sale la cele veșnice, 5 august. 

Pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre TEODORA DE 
LA SIHLA, care a sihastrit mulţi ani, la sfârșitul secolului al 
XVII-lea, într-o peșteră din preajma Schitului Sihla-Neamţ

Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ 
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Biserica Ortodoxă a acordat și acordă o 
importantă majoră căsătoriei și familiei 

creștine, deoarece de acestea depind nu numai destinul 
unei perechi, ci și al comunităţii umane în general, al unei 
naţiuni și al unei Biserici locale care crește în orizontul 
eshatologic al Împărăţiei lui Dumnezeu. Căsătoria cu 
roadă ei fi rească, familia se întemeiază nu numai pe 
necesitatea interioară de a trai în comunitate, ci și pe 
comuniunea care există între Dumnezeu și omenirea pe 
care o iubește. De aceea, Biserica dă prioritate familiei 
faţă de toate formele de comunitate umană; din punct de 
vedere teologic și eclesial, rolul familiei nu poate fi  pus 
niciodată în discuţie.

Căsătoria și familia trebuie să fi e considerate în 
primul rând în legătură cu viaţa comună a Bisericii, 
familia fi ind icoana Bisericii (ecclesia domestica) și 
icoana iubirii lui Hristos faţă de umanitate, așa cum 
rezultă din Sfânta Scriptură (Ef. 5, 21-23). Există mai 
multe aspecte principale ale acestui raport:

Mărturisind originea dumnezeiască a așezământului 
căsătoriei, Biserica a recunoscut, de fapt demnitatea 
acordată de Dumnezeu căsătoriei, pe temelia căreia se 
zidește orice familie omenească și planul lui Dumnezeu 
cu privire la căsătorie și familie.

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și 
asemănarea Sa (Fac. 1, 26-27); chemându-l 

la existenţă prin iubire el l-a chemat în același timp la 
iubire. Căci Dumnezeu este iubire (1 In. 4, 8) și El este în 
El însuși taina iubirii și a comuniunii personale a iubirii. 
Creând pe om după chipul Său, Dumnezeu l-a adus la 
existenţă ca fi inţă personală în dualitatea neuniformă, ci 
complementară de bărbat și femeie: “Și a făcut Dumnezeu 
pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe el, bărbat 
și femeie i-a făcut pe ei” (Fac. 1, 27). Dar “vorbind de 
doi Dumnezeu vorbește de unul singur”, notează Sf. Ioan 
Gură de Aur.

Creând pe om în această dualitate personală și 
complementară, Dumnezeu a înscris în el vocaţia și deci 
capacitatea și responsabilitatea corespunzătoare pentru 
iubire și comuniune. Iubirea și comuniunea sunt așadar 
vocaţia fundamentală și înnăscută oricărei fi inţe umane.

Deoarece omul este un spirit întrupat, adică un 
sufl et care se exprimă intr-un trup un trup însufl eţit de un 
spirit nemuritor, el este chemat la iubire în totalitatea sa 
unitară trup și sufl et. Iubirea cuprinde și trupul omenesc și 
acesta participă la iubirea spirituală.

Revelaţia creștină cunoaște două moduri specifi ce 
de realizăre a vocaţiei spre iubire a persoanei umane: 
căsătoria și fecioria. Fiecare, în modul ei propriu este o 
concretizare a adevărului cel mai profund al omului de a fi  
“chip al lui Dumnezeu”.

În căsătoria creștină, prin unirea inseparabilă a 
două persoane, de sex opus, se restituie scopul originar 
al comuniunii dintre bărbat și femeie, precum și sensul 
adevărat al sexualităţii. Aceasta nu este simplă satisfacere 
egoistă a instinctelor naturale umane. Unirea dintre bărbat 
și femeie păstrează în starea adamică un element de 
autosatisfacere de corupţie. Instinctul sexual poate ușor 
deveni depravare sexuală. Căsătoria creștină purifi că 
acest coefi cient pătimaș al sexualităţii, restaurând funcţia 
trupului, si, prin el a fi rii umane, în starea în care a fost 
creat. Sexualitatea prin care bărbatul și femeia se dăruiesc 
unul altuia prin actele proprii și exclusive ale soţilor, nu 
este ceva biologic, ci implică persoana umană în ceea ce 
are ea mai intim. Ea nu se realizează într-un mod autentic 
uman decât dacă ea este parte integrantă a iubirii, în 
care bărbatul și femeia se angajează în întregime într-o 
reciprocitate până la moarte.

Pentru a fi  o unire desăvârșită, căsătoria comportă o 
iubire desăvârșită. De aceea ea trebuie să fi e indisolubilă: 
“ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” (Mt. 19, 
6). Mântuitorul Iisus Hristos afi rmă unitatea celor doi 
căsătoriţi, bazat pe faptul că Dumnezeu a făcut pe om ca 
bărbat și femeie și deci cel ce se unește cu o femeie se 
completează în mod atât de total cu ea, încât alcătuiesc 
o unitate. “Bărbatul a devenit omul întreg prin aceasta 
femeie și invers. Dumnezeu însuși i-a împreunat prin 
faptul că a făcut pe om bărbat și femeie, deci prin faptul 
că fi ecare devine omul întreg în unirea cu celalalt, iar 
această unitate pe care și-a găsit-o fi ecare nu se poate 
dezintegra și reface cu alt partener.” Dăruirea fi zică totala 
ar fi  o minciună dacă ea nu ar avea sensul și roada unei 
dăruiri personale totale, în care persoana întreagă, până 
în dimensiunea ei temporală, este prezentă. Dacă există o 
rezervă, oricare ar fi  ea, sau posibilitatea de a decide altfel 
în viitor, aceasta încetează de a mai fi  dăruire totală, ci o 
expresie a egoismului.

Fenomenele negative care destramă căsătoria 
și familia sunt rezultatul unei concepţii greșite despre 
libertate, aceasta fi ind înţeleasă nu ca o capacitate de 
a realiza planul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și 
familie, ci ca o putere autonomă de autoafi rmare egoistă.

Totalitatea dăruirii revendicată de iubirea conjugală 
corespunde și exigenţelor procreării responsabile. 
Procrearea, fi ind destinată să nască o fi inţă umană, 
depășește prin însăși natura ei, ordinea pur biologică 

și cuprinde un ansamblu de valori personale a căror 
dezvoltare armonioasă pretinde că fi ecare din cei doi 
părinţi să-și aducă contribuţia sa continuă într-o dăruire 
permanentă și de comun acord.

Locul unic, care face posibilă această dăruire într-
un mod autentic este căsătoria și familia, întemeiată pe 
dragostea conjugală și pe alegerea conștientă și liberă 
prin care bărbatul și femeia, împlinesc intim comuniunea 
de viaţă și iubire voită, de Dumnezeu însuși, și care nu-
și manifestă semnifi caţia sa adevărată decât în această 
lumină. Instituţia căsătoriei este o cerinţă interioară a 
dragostei conjugale, care se afi rmă public ca unică și 
exclusivă pentru a putea fi  trăită în deplina fi delitate faţă 
de planul lui Dumnezeu Creatorul. Această fi delitate, 
departe de a îngrădi libertatea persoanei umane, o pune 
la adăpostul oricărui subiectivism și relativism și o face 
colaboratoare la iubirea creatoare a lui Dumnezeu.

Căsătoria și familia creștină nu se întemeiază 
numai pe dragostea reciprocă dintre bărbat 

și femeie sau pe necesitatea de a trăi în comuniune ci 
și, sau în primul rând pe comuniunea dintre Dumnezeu 
și omenirea pe care o iubește, comuniune care trebuie 
să se refl ecte în viaţa familiei. Faptul acesta se exprimă 
în perioada Vechiului Testament prin legământul lui 
Dumnezeu cu poporul ales. Aici legătura de dragoste a 
soţilor devine chipul și simbolul legământului care a unit 
pe Dumnezeu cu poporul său (Is. 54; Os. 3, 21), iau păcatul 
care contravine legământului conjugal devine imaginea 
infi delităţii poporului faţă de Dumnezeu: idolatria este 
infi delitate, adulter și prostituţie (Ier. 3, 6-13; Iez. 16, 
25) neascultarea faţă de Lege este o abandonare a iubirii 
mariale a lui Dumnezeu. Dar infi delitatea lui Israel nu 
distruge fi delitatea veșnică a lui Dumnezeu, și prin urmare 
iubirea totdeauna fi delă a lui Dumnezeu este prezentă ca 
exemplară pentru relaţiile de dragoste fi delă care trebuie 
să existe intre soţi și în familie.

Comuniunea intre Dumnezeu și oameni își 
găsește împlinirea defi nitivă în Iisus Hristos, 

darul suprem al iubirii lui Dumnezeu către noi. Cuvântul 
lui Dumnezeu, asumând natura noastră umană, revelează 
adevărul originar al căsătoriei (Fac. 2, 24; Mt. 19, 5), 
iar prin participarea la nunta din Cana Galileii, Iisus 
Hristos binecuvântează căsătoria luand-o sub protecţia 
sa. Eliberând omul din egoismul sau, El întărește legătura 
căsătoriei dintre bărbat și femeie și o înaltă din ordinea 
naturii în ordinea harului, făcându-l pe om capabil să se 
realizeze în întregime după voia lui Dumnezeu.

Prin jertfa și învierea sa, Hristos se dăruiește ca 
Mântuitor al omenirii pe care și-o unește ca trup al Său în 
Biserică, mireasa sa (F.A. 20, 28; Ef. 5, 23-27). În jertfa 
și învierea Domnului se manifestă în întregime planul 
pe care Dumnezeu l-a imprimat căsătoriei de la creaţie, 
acela de a fi  în Hristos o icoana concreta a legăturii dintre 
Hristos și Biserica (Ef. 5, 23-32), deci o Taină, iar familia 
ce rodește din ea să fi e o imagine miniaturala Bisericii. 
Așa se explică faptul că de câteva ori în Noul Testament, 
familia creștină este denumită cu termenul de “biserică” 
(Rom. 16,5; I Cor. 16, 19).

Prin crucea și învierea lui Hristos și harul Său 
izvorât din acestea, familia creștină și Biserica sunt legate 
indisolubil și se susţin reciproc. Harul lui Hristos le dă o 
inimă nouă și-I face pe bărbat și pe femeie capabili să se 
iubească așa cum Hristos ne-a iubit pe noi. Prin credinţa 
și prin har dragostea conjugală este transfi gurată și devine 
fi lantropia conjugală. Aceasta este modul propriu și 
specifi c în care soţii, participând la fi lantropia lui Hristos 
se dăruiesc ei înșiși pe crucea familiei și sunt chemaţi la 
viaţă.

Prin Taina Botezului, soţii creștini sunt născuţi 
la viaţa cea nouă în Hristos și sunt incorporaţi 

în trupul lui Hristos – Biserica. Prin această înserare în 
familia lui Dumnezeu comuniunea intimă de viaţă și 
iubire conjugală, întemeiată de Dumnezeu Creatorul, 
este ridicată în ordinea harului și asumată în fi lantropia 
lui Hristos, susţinută și îmbogăţită prin puterea Sa 
mântuitoare. Dacă prin Taina Botezului omul este pus 
într-o relaţie strânsă cu un semen al său, astfel că prin 
această Taină se împărtășește harul Duhului Sfânt unui 
bărbat și unei femei ce se unesc în mod liber prin căsătorie, 
care sfi nţește și înalta legătură naturală a căsătoriei la 
demnitatea reprezentării unirii duhovnicești dintre Hristos 
și Biserica.

Soţii sunt deci în Biserică și pentru Biserică și le 
amintește de Cel care a venit pe cruce pentru a câștiga 
Biserica (F.A. 20, 28) și a o face prezentă anticipată 
a Împărăţiei lui Dumnezeu. Ei sunt unul pentru altul 
și pentru copiii lor martorii mântuirii cărora Tainele 
îi fac părtași. Căsătoria, ca orice Taină de altfel, este 
o anamneză, o actualizare și profeţie a evenimentului 
mântuirii lui Hristos. Anamneza, deoarece Taina le da 
harul și datoria de a-și aminti de marile fapte ale lui 
Dumnezeu și de a le mărturisi copiilor lor și actualizare, 
pentru că ea le dă harul și misiunea de a trăi în prezent, 
unul faţă de altul și faţă de copii, exigenţele iubirii lui 
Dumnezeu care cheamă și iartă; profeţie pentru că le 
dă speranţa desăvârșirii acestei comuniuni în Împărăţia 

viitoare a lui Dumnezeu.
Ca fi ecare din cele șapte Taine, Nunta este o 

actualizare a evenimentului mântuirii însă în modul ei 
specifi c. Șotii participă în doi, în calitate de soţi la taina 
mântuirii. Conţinutul participării la viaţa lui Hristos 
este de asemenea specifi c. Iubirea conjugală comportă 
o totalitate în care sunt antrenate toate componentele 
persoanei: chemarea instinctului, puterea sentimentului 
și afectivităţii, aspiraţiile sufl etului și voinţa vizează o 
unitate profund personală care conduce la a face totul cu 
o inimă și cu un sufl et. Iubirea conjugală transfi gurată 
și devenită prin harul lui Hristos fi lantropie conjugală 
spiritualizează relaţiile dintre soţi. “Taina fi ecăruia dintre 
ei se îmbină cu a celuilalt în o taină unică, căci fi ecare 
poartă tot mai mult din celalalt în persoana sa. Un rol 
important în această spiritualizare treptată a legăturii 
dintre ei îl are exerciţiul și creșterea responsabilităţii unuia 
pentru altul. Iubirea creste din exerciţiul responsabilităţii 
reciproce și responsabilitatea crește din iubire.”

Conform planului lui Dumnezeu, căsătoria 
este fundamentul acestei comuniuni mai largi 

care este familia, pentru că instituţia însăși a căsătoriei 
și iubirea conjugală sunt ordonate spre procrearea și 
educarea copiilor în care ele își găsesc încoronarea.

În realitatea sa cea mai profundă, iubirea este în 
mod esenţial dar, și iubirea conjugală, antrenând soţii în 
cunoașterea reciprocă, făcându-i să fi e “un singur trup” 
(Fac. 2, 24), ii face capabili de dăruirea cea mai mare 
posibilă prin care ei devin colaboratori ai lui Dumnezeu 
pentru a da viaţă unei alte persoane umane. Astfel soţii 
în timp ce se dăruiesc unul altuia, dau dincolo de ei 
înșiși o fi inţă reală, copilul, refl ectarea vie a iubirii lor, 
semn permanent al unităţii lor conjugale și sinteza vie și 
indisociabilă de fi inţa lor de tată și de mamă.

Devenind părinţi, soţii primesc de la Dumnezeu 
darul unei noi responsabilităţi. Iubirea lor părintească 
este chemată să devină pentru copii lor semnul vizibil 
al iubirii lui Dumnezeu însuși, de la Care vine orice 
paternitate în cer și pe pământ (Ef. 3, 15).

În sânul familiei se nasc astfel un ansamblu 
de relaţii interpersonale raport între soţi, paternitate 
– maternitate, fi liaţie, fraternitate – prin care fi ecare 
persoană este introdusă în “familia umană” și în “familia 
lui Dumnezeu” care este Biserica. Căsătoria și familia 
creștină zidesc Biserica. În familie, persoana umană nu 
este numai născută și introdusă progresiv, prin educaţie 
în comunitatea umană, ci datorită renașterii prin Botez la 
viaţa în Hristos și educării în credinţa, ea este introdusă în 
același timp în familia lor Dumnezeu care este Biserica.

Familia umană, dezagreată prin păcat, este 
reconstruită în unitatea sa prin puterea mântuitoare 
a morţii și învierii lui Hristos. Familia creștină care 
participă la efi cienţa mântuitoare a acestui eveniment, 
constituie locul natural în care se înfăptuiește inserarea 
persoanei umane în marea familie a Bisericii. Misiunea 
dată la început bărbatului și femei de a crește și a 
se înmulţi își atinge astfel realizarea și împlinirea 
adevărată.

Astfel Biserica zidește familia și familia zidește 
Biserica. Biserica găsește în familia născută prin Taina, 
leagănul său, locul și mediul în care se pregătesc noi 
generaţii de membri ai Bisericii iar familia, susţinută și 
întărită de harul lui Dumnezeu își găsește împlinirea în 
Biserica și amândouă în Împărăţia lui Dumnezeu.

Biserica se extinde în timp și spaţiu prin familia 
creștină. Încă de la începutul ei Biserica 

creștină s-a constituit după modelul familiei, ca o 
comunitate de dragoste. Cei dintâi forma de cult creștin a 
fost cultul în familie (F.A. 10). Familia creștină este mediu 
cel mai propice pentru transmiterea credinţei și a vieţii 
creștine. Educaţia și instrucţia creștină în cadrul familiei 
sunt decisive pentru copii și tineri. Această educaţie se 
face fi e direct, fi e indirect, prin experienţa rugăciunilor 
comune, a postului, prin pregătirea copiilor pentru 
Cuminecătura, împărtășirea împreună, prin participarea 
la marile evenimente familiale, dar mai ales prin relaţiile 
personale dintre părinţi și copii, nu numai acasă ci și în 
afară. Îndrumarea duhovnicească și exemplul direct al 
părinţilor sunt de o importanţă crucială. S-ar putea spune 
că părinţii creștini sunt cei mai de seamă mijlocitori 
dintre Biserica și lume. Căci prin ei se face îmbisericirea 
copiilor și tinerilor și, tot prin ei, aceștia sunt trimiși în 
lume ca ucenici ai lui Hristos. E o prelungire a Bisericii 
în lume și o aducere a lumii în Biserica.

De aceea, familia creștină are misiunea, în primul 
rând, de a deveni ceea ce este adică o comunitate 
profundă de viaţă și iubire într-o tensiune care-și va 
găsi împlinire defi nitivă, ca întreaga realitate creată și 
mântuită, în Împărăţia lui Dumnezeu familia creștină a 
primit misiunea de a păstra, de a revela și de a comunica 
credinţa sa și iubirea ca refl ectare vie și participare reală 
la iubirea lui Dumnezeu pentru omenire și la iubirea lui 
Hristos Domnul pentru Biserica Sa. Toate îndatoriile 
familiei creștine și membrilor acesteia sunt o realizare 
concretă și în detaliu a acestei misiuni fundamentale.

Pr. Conf. Univ. dr. Valer Bel

FAMILIA ȘI BISERICA
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Dumnezeu a sădit în fi ecare din noi, asemenea talanţilor din parabola
biblică, sentimentele de dragoste, de putere și de milă. Însă aceste sentimente nu pot 
fi  descoperite, învăţate și cultivate decât în comuniune cu aproapele nostru. Părintele 
sociologiei, August Comte era de părere că sentimentele fundamentale pentru existenţa 
unei colectivităţi sunt deprinse în familie. Astfel, de la mamă copilul primește sentimentul 
de dragoste, de la tată supunerea faţă de autoritate iar de la fraţi sentimentul de solidaritate. 
Ajungem la concluzia că aceste trăiri ale omului nu au o existenţă de sine stătătoare și 
nici nu se nasc în cadrul societăţii pline de relaţii mai mult decât formale, ci sunt legate 
indispensabil de conceptul de Tradiţie, care reprezintă în esenţă totalitatea de experienţe 
și adevăruri transmise din generaţie în generaţie, un ADN care defi nește fi rea umană din 
om în orice perioadă a istoriei. Firește, un individ rupt de generaţiile trecute, nu devine 
„mai puţin om”, incapabil de iubire sau solidaritate cu semenii săi, însă un astfel de om 
are probleme în ceea ce înseamnă înţelegerea acestor sentimente, cu trăirea lor profundă, 
fără să le poată cultiva odată ce nu a avut alături pe cineva prin care „să înveţe” să
le „utilizeze”, încercând să suplinească acest gol cu ajutorul unor ideologii politice artifi ciale 
și sterpe cum ar fi  liberalismul sau socialismul, a căror incapacitate de împlinire a umanului o
demonstrează istoria secolului XX. Convieţuirea în cadrul unei comunităţi umane 
depinde în mare parte de atașamentul nostru faţă de generaţiile trecute și de comunitatea
spirituală care este purtătoarea Tradiţiei. Iată de ce adevărata noastră conștiinţa etnică 
nu este legată indispensabil de un stat, de o ideologie sau de un partid politic, conștiinţa 
etnică este legată în primul rând de experienţa generaţiilor trecute pe care le primim, le 
trăim și suntem obligaţi să le transmitem urmașilor noștri.

AXA de valori, spre care noi tindem, este redefi nirea noastră ca personalităţi prin 
raportarea la generaţiile trecute, prin restabilirea legăturii mistice dintre generaţia prezentă și 
generaţiile anterioare. Noţiunile de „român” sau „moldovean”, odată ce adoptă un sens politic,
utilitar, odată ce se transformă în simple etichete politice lipsite de viaţă, afl ate în slujba 
sistemului, devin niște noţiuni goale și superfi ciale, deoarece nu reușesc să ne defi nească ca 
personalitate, în calitate de produs direct al Tradiţiei. În acest context, rolul Bisericii Ortodoxe
este unul crucial. Poporul nostru este unicul popor a cărui etnogeneza a coincis cu creștinarea 
sa, ortodoxia devenind în acest fel o parte indispensabilă al sufl etului românesc. Nu mai 
poţi fi  român fără a fi  ortodox, pentru că odată ce ești rupt de Biserica Neamului tău, ești rupt
de ceea ce înseamnă „a simţi și a trăi românește”. Iată de ce o AXA de valori, nu poate fi  
reconstruită decât prin raportarea la o tradiţie ortodoxă moștenită de la strămoșii noștri. A se 
observa că unica formă de organizare stabilă al românilor pe parcursul întregii istorii a fost
Biserica, ceea ce demonstrează odată în plus rolul pe care îl are această instituţie în devenirea 
noastră ca Neam. Marele poet român Mihai Eminescu, pomenește în scrierile sale de trei 
piloni ai unei naţiuni: „Biserica, Familia și Școala”. Păcat că dușmanii noștri au conștientizat
mai bine acest adevăr decât noi înșine. Astfel, revista AXA vine ca un adevărat manifest 
al noii generaţii. Al unei generaţii care încearcă să-și redefi nească rolul său în istorie și 
devenind o generaţie de sacrifi ciu, să restabilească mersul fi resc al lucrurilor. Conștientizând 
că viitorul se naște în prezent, lansăm cu îndrăzneală acest manifest al noilor timpuri sperând 
că acesta va trezi ecouri în societatea moldovenească, lansând un nou spaţiu pentru dezbateri.
Așa să ne ajute Dumnezeu!

de Octavian RACU

Scriitorul rus 
Aleksandr Solzhenitsyn 
/ Alexandr Soljeniţin / , 
câștigător al premiului 
Nobel, a încetat din viaţă 
la Moscova, la vârsta de 
89 de ani,  in primele ore 
ale zilei de luni ca urmare 
a unui atac de cord, 
anunţa “Rusia la zi”. 

S t e p a n 
Solzhenitsyn a afi rmat 
către Associated Press 
ca tatăl sau a murit 
duminică târziu la casa 
din apropierea Moscovei, 
însă a refuzat să facă alte 
comentarii. 

Cărţile lui Solzhenitsyn au fost primele scrieri care au vorbit milioanelor de oameni 
din jurul lumii despre sistemul de detenţie sovietic și represiunile lui Stalin.

A fost expulzat din Uniunea Sovietica în 1974, și s-a întors înapoi în Rusia în anii 
’90.

Aleksandr Solzhenitsyn a fost căpitan de artilerie în armata sovietică pe timpul celui 
de-al doilea război mondial. Chiar înainte de sfârșitul războiului, însă, la doar 26 de ani, a 
fost arestat deoarece l-a criticat pe Stalin într-o scrisoare către prietenul său. Ca pedeapsă 
a fost trimis 8 ani într-un lagăr de muncă. 

Diplomele sale în matematică și fi zică l-au scăpat de munca manuală în cea mai 
mare parte din anii de detenţie, însă, fi ind pus într-o închisoare specială din Moscova care 
“angaja” oameni de știinţă în cercetare.

Cu moartea lui Stalin în 1953 a venit și eliberarea lui Solzhenitsyn din închisoare, 
însă nu și libertatea. A fost trimis într-un exil permanent în Kazahstan unde a lucrat ca 
profesor și a scris în secret.

Cenzura politică a fost liberalizată odată cu condamnarea cultul personalităţii lui 
Stalin de către Hrushchev, astfel că în 1962 Solzhenitsyn poate să publice scurta nuvelă 
“O zi din viaţa lui Ivan Denisovich” care i-a adus recunoașterea internaţională. Nuvela, 
care arată ororile dintr-o zi din lagărele de munca sovietice, a atras atenţia globală asupra  
problemelor celor care au suferit sub Stalin.

Prăbușirea lui Hrushchev a dus un nou val de persecuţie împotriva scriitorului și 
cenzurarea tuturor cărţilor sale. 

Câștigarea Premiului Nobel pentru literatura în 1970 de către Solzhenitsyn a fost 
denunţată de Uniunea Sovietica ca un act politic ostil. 

Manuscrisele sale nepublicate au fost scoase din Uniunea Sovietică și publicate în 
Vest, întărindu-i faima de oponent al politicilor guvernamentale sovietice.

Confruntarea s-a mărit în intensitate după publicarea în Occident a cărţii “Primul 
Cerc”, iar mai târziu a “Arhipelagul Gulag”, cea mai puternică și detaliată prezentare a 
sistemului de prizonierat sovietic și a poliţiei secrete.

Cartea a cunoscut faima internaţională, însă a înfuriat autorităţile sovietice.
Solzhenitsyn a fost arestat, acuzat de trădare și exilat din Uniunea Sovietică în 

1974. Pentru mai mulţi ani, el și familia lui au trăit într-un mic orășel din statul Vermont, 
State Unite ale Americii.

Cărţile sale au jucat un rol important în discreditarea regimului comunist din 
Uniunea Sovietică și Europa de Est. Criticarea sistemului de democraţie vestică și a 
“culturii pop”, i-a îndepărtat însă pe unii din admiratorii săi.

Ca alternativă la regimul sovietic, autorul era în favoarea unui sistem autoritar 
bazat pe tradiţia creștină rusească. Mesajul său a fost foarte clar: singura salvare este 
reîntoarcerea la virtuţile religiei și valorile morale.

Legăturile lui Solzhenitsy cu ţara mamă au fost revitalizate odată cu perestroika lui 
Gorbaciov. Noul regim s-a oferit să-i restituie cetăţenia iar mai târziu și-a văzut propriile 
cărţi publicate pe pământul natal.

După reîntoarcerea sa în Rusia în 1994, eveniment care a făcut senzaţie la nivel 
mondial, a făcut un tur de la un capăt la altul al ţării. A criticat reformele Președintelui 
Yeltsin și noul guvern. În încercarea de a infl uenţa politicienii ruși, s-a întâlnit cu Yeltsin 
iar mai târziu cu Președintele Putin.

Solzhenitsyn a trăit și a continuat să scrie în Moscova. A publicat “Rusia în Colaps”, 
o memorie a exilului, și două volume ale istoriei relaţiilor dintre ruși si evrei.

Aleksandr  Solzhenitsyn a fost înmormântat miercuri 6 august,  în cimitirul 
Mănăstirii Donskoi, din Moscova, în locul pe care el însuși l-a ales și care i-a fost rezervat 
de Patriarhul Aleksei al II-lea al Moscovei și al întregii Rusii.

***
CITĂM FĂRĂ COMENTARII

„În primăvara anului 1922, comisia extraordi nară pentru combaterea contrarevoluţiei 
și spe culaţiei, fosta CK, a cărei denumire a fost recent schimbată în GRU (direcţia politica 
de stat), a hotărât să se amestece și în treburile bisericești. Trebuia efectuată o adevărată 
„revoluţie” bise ricească pentru, a schimba conducerea cultelor și a-i promova pe aceia 
care au îndreptat o ureche spre Dumnezeu, iar cealaltă spre comuniști. Pen tru reușita 
acesteia a fost arestat patriarhul Ti hon și au fost derulate două procese de anvergu ră cu 
execuţii, la Moscova și la Petrograd, unde a fost împușcat mitropolitul Veniamin, ce s-a 
opus cedării odorilor bisericești.

Distrugerea religiei a fost un obiectiv constant al GRU-NKVD, în anii ‘20 și 
‘30, obiectiv ce putea fi  realizat numai prin operarea unor arestări în masă, în rândul 
credincioșilor și al slujitorilor de cult. Au fost arestaţi „intensiv” călugări și călu găriţe, 
preoţi, feţe bisericești de diferite ranguri, într-un târziu, s-a trecut la arestarea credincioși-
lor, îndeosebi a oamenilor în vârstă și a femeilor, care renunţau mai greu la religie”.

Aleksandr Solzhenitsyn, „Arhipelagul Gulag”

UN OM CARE A FĂCUT 
ISTORIE 

PRIN SCRIERILE SALE

REVISTA  AXA - 
PRIMA REVISTĂ DE 

POLITICĂ, CULTURĂ 
ȘI SPIRITUALITATE 
DIN BASARABIA! 
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

“PUTEREA SFINŢITOARE”

LITURGHIA DARURILOR MAI ÎNAINTE SFINŢITE 
Pe lângă cele două liturghii obișnuite de peste an 

(cea a Sfântului Ioan Gură de Aur și cea a Sfântului Vasile 
cel Mare), Liturghierul ortodox cuprinde o a treia liturghie, 
cu o rânduială deosebită, numită Liturghia Darurilor mai 
îna inte sfi nţite, care se săvârșește numai în cele șapte 
săptămâni ale Postului Mare, și anume: în zilele de miercuri 
și vineri, în afară de Vinerea din Săptămâna Patimilor.

Originea Liturghiei Darurilor mai 
înainte sfi nţite

 
Originea Liturghiei Darurilor mai înainte sfi nţite 

coboară până în sec. al IV-lea, deși reglementarea, 
întrebuinţarea și generalizarea ei a fost consfi nţită abia în 
sec. al VII-lea, prin Canonul 52 al Sinodului Trulan din anul 
692.

De la o vreme, și anume de prin sec. al IV-lea, slujba 
Sfi ntei Litur ghii, fi ind considerată o slujbă de bucurie 
duhovnicească, a încetat a mai fi  săvârșită în zilele Postului 
Mare, care sunt zile de întristare, de post și pocăinţă. De 
aceea, consfi nţind o veche tradiţie a Bisericii, Sinodul din 
Laodiceea (Asia Mică), ţinut în a doua jumătate a sec. al 
IV-lea, a hotărât, în Canoanele 49 și 51, ca în Păresimi să 
nu se mai săvârșească Liturghia și să nu se mai serbeze 
pomenirea sfi nţilor mucenici decât sâmbăta și duminica, 
zile în care, postul fi ind mai puţin aspru, se putea săvârși 
Sfânta Liturghie, în celelalte zile din timpul postului urma 
să se săvârșească numai slujba obișnuitelor Laude bisericești 
zilnice, fără Sfânta Liturghie.

Datorită însă dorinţei credincioșilor care după zilele 
de ajunare din post, îndeosebi miercurea și vinerea voiau 
să se împărtășească, s-a for mat obiceiul de a se păstra în 
biserică o parte din Darurile sfi nţite la Li turghia de sâmbătă 
și duminică, pentru ca credincioșii să se împărtă șească cu 
ele în zilele când nu se putea săvârși Liturghia. Spre a nu se 
întrerupe ajunarea în zilele de miercuri și vineri, împărtășirea 
avea loc seara, după slujba Vecerniei. Ritualul împărtășirii în 
aceste zile nelitur gice, iniţial simplu, a început să fi e însoţit 
de o anumită solemnitate și încadrat între slujba Vecerniei și 
anumite rugăciuni luate din rânduiala Liturghiei.

Astfel s-a născut ceea ce numim azi Liturghia 
Darurilor mai înainte sfi nţite, pe care o tradiţie mai nouă a 
pus-o pe seama Sfântului Grigorie cel Mare sau Dialogul, 
episcopul Romei (+ 604), deși alcătuirea rânduielii ei 
constituie o operă colectivă și anonimă a Bisericii Ortodoxe 
întregi, așa cum este amintită și în Canonul 52 al Sinodului 
Trulan din anul 692.

Rândueala ei se deosebește de a celorlalte două 
Liturghii prin fap tul că e lipsită de Rugăciunea Sfi ntei Jertfe 
(Darurile fi ind sfi nţite mai înainte) și că e combinată cu 
slujba Vecerniei (până la Paremii), care constituie prima ei 
parte.

Timpul săvârșirii
În principiu, conform regulii din canonul amintit 

mai înainte, Liturghia Darurilor mai înainte sfi nţite se 
poate ofi cia în toate zilele (de luni până vineri inclusiv) din 
Postul Mare, afară de luni și marţi din prima săptămână a 
postului, de Vinerea Sfi ntelor Pa timi și de praznicul Bunei-
Vestiri. În practică însă, ea se ofi ciază astăzi — chiar și 
în mănăstiri — doar în zilele de miercuri și vineri (cu 
excepţia Vinerii Patimilor), iar în celelalte zile numai luni 
și marţi din Săptămâna Patimilor, în joia Canonului celui 
mare (săptămâna a cincea) și la unele sărbători bisericești 
cu polieleu, ca: Sf. Haralambie (10 februarie), întâia și a 
doua afl are a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul 
(24 februarie), Sfi nţii 40 de mucenici (9 martie) și înainte-
prăznuirea Bunei-Vestiri (24 martie), dacă acestea cad într-
una din zilele de rând ale săptămânii (de luni până vineri).

Odinioară, Liturghia Darurilor mai înainte sfi nţite 
se săvârșea la vremea Vecerniei, după citirea Ceasului al 
nouălea (cam 3-4 p.m.), când credincioșii puteau întrerupe 
ajunarea, spre a se împărtăși și a mânca, așa cum prevede 
încă Triodul la locurile respective și Tipicul cel Mare (al 
Sfântului Sava). Săvârșită în continuarea Vecerniei, slujba 
aceasta era o liturghie vesperală (de seara), cum arata până 
astăzi unele din rugăciunile ei, ca de exemplu ectenia: „Să 
plinim rugăciunea noastră cea de seară... „.

Astăzi însă, în bisericile de enorii și chiar în mănăstiri 
Litur ghia aceasta se săvârșește dimineaţa, adică la vremea 
reglementară a Li turghiei propriu-zise, atrăgând după sine 
deplasarea Ceasului al IX-lea (care se citește înainte) și a 
Vecerniei (cu care e combinată), deși aces tea fac parte din 
ciclul Laudelor de seară.

 Rânduiala Liturghiei Darurilor mai 
înainte sfi nţite

 Când va avea să săvârșească această Sfântă Liturghie, 
preotul va avea grijă ca la Litur ghia din duminica precedentă 
să scoată și să pregătească Sf. Agneţ (unul sau mai multe) 
pentru Liturghia Darurilor mai înainte sfi nţite care ur mează 
să se săvârșească în cursul săptămânii următoare procedând 
așa cum arată îndrumările din Liturghier.

În ziua când urmează să săvârșească Liturghia 
Darurilor mai înainte sfi n ţite, la sfârșitul Ceasului al 
IX-lea preotul lasă epitrahilul pe Sf. Masă, iese pe ușa 
de miazănoapte a altarului și, venind între sfeșnicele 
împărătești, zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul 
(„Doamne și Stăpânul vieţii mele...”), numai o dată; apoi 
vine în mijlocul bisericii, se închină de trei ori spre răsărit, 
depune metanie la tronul arhieresc și se închină la sfi ntele 
icoane de pe catapeteasmă și la cea de pe iconostas, fără 
a zice nimic. Se în toarce între sfeșnicele împărătești, face 
trei metanii spre răsărit, se pleacă spre credincioși și apoi 
intră în altar pe ușa de miazăzi, se închină de trei ori în 
faţa Sfi ntei Mese, o sărută și apoi sărută Sf. Evanghelie și 
Sf. Cruce. Apoi îmbracă sfi ntele veșminte, binecuvântând 
și sărutând pe fi ecare înainte de a o îmbrăca, fără să spună 
decât „Domnului să ne ru găm”, își spală apoi mâinile, 
zicând rugăciunea obișnuită; în acest timp la strană s-a citit 
Obedniţa, la sfârșitul căreia preotul, stând în faţa Sfi ntei 
Mese, zice rugăciunea Sfântului Efrem, iar după ce la strană 
s-a spus „Cuvine-se cu adevărat”, preotul trage dvera și 
deschide ușile împărătești și face otpustul mic; revine în faţa 
Sfi ntei Mese și sărută Sf. Evanghelie, Sf. Cruce și Sf. Masă. 
Acum, preotul începe Sf. Liturghie, dând binecuvântarea 
(„Binecuvântată este împărăţia Tatălui...”) și, făcând semnul 
Sfi ntei Cruci cu Sf. Evanghelie peste Antimis, închide ușile 
împărătești, iar cântăreţul începe, ca la Vecernie: „Veniţi să 
ne închinăm...” și citește Psal mul 103, în timp ce preotul 
citește în taină, în sfântul altar, ultimele patru rugăciuni ale 
serii de la Vecernie (vezi Liturghierul).

După ce s-a citit psalmul, preotul (din altar și cu 
capul descoperit) rostește ectenia mare. Se trage apoi dvera, 
iar citeţul începe a citi Catisma a 18-a (Ps. 119-133), în 
trei stări, în mijlocul bisericii, pe ana logul fără poală, în 
acest timp preotul citește în taină rugăciunea Antifonului 
întâi și apoi aduce de la proscomidiar la Sf. Masă discul cu 
acoperământul lui și steluţa.

La sfârșitul stării întâi, se trage dvera și preotul 
(din altar) ro stește prima ectenie mică. Apoi se trage din 
nou dvera, iar citeţul ci tește starea a doua a Catismei; în 
acest timp preotul citește în taină rugăciunea Antifonului 
al doilea, ridică Sfânta Evanghelie de pe Antimis și o 
pune în partea de răsărit a Sfi ntei Mese, cu cotorul spre el, 
desface sfântul Antimis și apoi pune pe el sf. disc, steluţa 
și acoperământul, pre cum și chivotul cu Sf. Agneţ, ia 
cădelniţa, tămâiază chivotul cu Sf. Agneţ și, slujindu-se de 
burete, ia cu grijă și evlavie Sf. Agneţ din chivot și îl pune 
pe sf. disc. Apoi atinge, pe rând, steluţa și acoperământul de 
fu mul cădelniţei, le sărută și acoperă cu ele discul, zicând: 
„Pentru rugă ciunile Sfi nţilor Părinţilor noștri...”, cădește de 
trei ori Sfi ntele acoperite, face două metanii mari, sărută 
discul acoperit și face încă o metanie.

La sfârșitul stării a doua, se trage din nou dvera și 
preotul zice a doua ectenie mică, apoi se trage dvera, iar 
citeţul citește starea a treia a Catismei, în timp ce preotul 
citește rugăciunea Antifonului III. Când citeţul ajunge la 
cuvintele „Închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele 
Lui...” (Ps. 131, 7—8), pe care le rostește prelung și mai 
pu ternic, se oprește, iar în altar se sună clopoţelul o dată, 
vestind credin cioșilor ridicarea Sfântului Agneţ; credincioșii 
îngenunchează, se face li niște adâncă, preotul se închină de 
trei ori în faţa Sfi ntei Mese, ridică sf. disc cu ambele mâini 
la frunte, ocolește pe după Sf. Masă și pășește încet spre 
proscomidiar, înaintea lui mergând diaconul (sau cântăreţul) 
cu fă clia aprinsă (sfeșnic) și cu cădelniţa, cădind spre Sf. 
Agneţ. După ce preo tul așază sf. disc la proscomidiar, se 
sună iar clopoţelul de două ori, cre dincioșii se ridică în 
picioare, iar citeţul continuă citirea Catismei, de unde a 
rămas, în acest timp, la proscomidiar, preotul toarnă vin și 
apa în sf. potir, făcând semnul binecuvântării, fără a zice 
ceva; ia acoperământul potirului, îl atinge de fumul tămâiei, 
îl sărută și acoperă cu el sf. potir, apoi ia Aerul și face la 
fel, acoperind cu el discul și potirul, pe care le cădește, iar 
după ce dă cădelniţa, se închină de trei ori în faţa Sfi ntelor 
Daruri, rostind doar: „Pentru rugăciunile...”. Acum revine 
în faţa Sfi ntei Mese și strânge sf. Antimis, punând deasupra 
Sf. Evanghelie.

După sfârșitul Catismei, se trage din nou dvera și 
preotul zice a treia ectenie mica, după care strana începe 

sa cânte „Doamne, strigat-am”.... La „Să se îndrepteze 
rugăciunea mea...” preotul face cădirea mare, ca de obicei 
la Vecernie. La Slava stihirilor se deschid sfi ntele uși, iar la 
Și acum... se face Vohodul sau ieșirea cu cădelniţa (în zilele 
de rând) sau cu Sf. Evanghelie (în zilele când se citește 
Evanghelia).

După intrarea preotului în altar și s-a cântat imnul 
„Lumină lină...”, el ro stește formulele obișnuite pentru 
introducerea Prochimenului, iar strana cântă Prochimenul 
din Triod, după care se citește prima Paremie. Se cântă 
îndată al doilea Prochimen, după care diaconul (sau în lipsa 
lui, cântăreţul) zice rar și tare: „Porunciţi”.

Atunci preotul ia un sfeșnic cu lumină aprinsă și 
cădelniţa, cu amândouă mâinile (sau ia cu stânga o lumânare 
și cu dreapta cădelniţa) și, stând cu faţa spre răsărit, în faţa 
Sfi ntei Mese, face semnul Sfi ntei Cruci cu ele, rostind: 
înţelepciune, drepţi! Apoi se întoarce (pe stânga) spre 
cre dincioși și, făcând la fel, zice dintre ușile împărătești: 
Lumina lui Hristos luminează tuturor! Lasă sfeșnicul pe 
soleie, în faţa sfi ntelor uși, iar că delniţa o ia cu sine. Îndată 
după aceasta se citește a doua Paremie din Triod, iar dacă 
e hram sau sfânt cu Polieleu, se adaugă și Paremiile zilei 
respective, din Minei.

La sfârșitul Paremiilor, preotul, stând în faţa Sfi ntei 
Mese și având că delniţa în dreapta, începe să cânte pe larg, 
pe glasul I: „Să se îndrepteze rugăciunea mea...”, cădind 
spre Sf. Masă, la cuvintele „...ca tămâia îna intea Ta”. La 
strană se repetă aceeași cântare (o dată ori de doua ori, 
după cum îngăduie timpul); preotul rostește apoi primul 
stih al Psalmu lui 140: „Doamne, strigat-am către Tine...”, 
trecând în latura de miazăzi a Sfi ntei Mese, cădind și acolo, 
în timp ce strana repetă cântarea „Să se îndrepteze...”; 
preotul rostește stihul al doilea: „Pune, Doamne, pază gurii 
mele...”, trecând în latura de răsărit a Sfi ntei Mese și cădind 
și aici, apoi, rostind stihul următor („Să nu abaţi inima 
mea...”), trece în latura de nord a Sfi ntei Mese, cădind. 
Rostind: „Slavă Tatălui...”, trece apoi spre proscomidiar, 
unde cădește din nou. De fi ecare dată la strană se re petă 
cântarea „Să se îndrepteze...”. Preotul revine apoi în faţa 
Sfi ntei Mese, unde zice: „Și acum și pururea...” și cădind 
din nou, începe să cânte el însuși pentru ultima oară „Să se 
îndrepteze...”, iar de la „ridi carea mâinilor mele...” cântarea 
o continuă cântăreţii, încheind-o, în timp ce preotul cădește 
pe credincioși, dintre ușile împărătești, apoi face, îm preună 
cu toţi cei din biserică, trei mătanii mari spre răsărit.

a) Dacă slujba zilei respective are Apostol și 
Evanghelie, se citesc și acestea, ca la Liturghie; dacă nu, 
se continuă slujba cu partea din Litur ghie, începând cu 
ectenia întreită de după Evanghelie („Să zicem toţi, din 
tot sufl etul...”), urmându-se ca la liturghia obișnuită, cu 
următoarele deo sebiri:

b) După ectenia pentru catehumeni („cei chemaţi”), 
din miercurea săptămânii a patra a Postului Mare se adaugă 
și ectenia și rugăciunea specială pentru „cei spre luminare” 
(catehumenii de odinioară, care se pregăteau pentru primirea 
botezului în noaptea Paștilor), precum arată Liturghierul.

Cuvintele rugăciunilor citite în taină de către preot 
ca și cele de la Rugăciunea Amvonului sunt altele decât la 
rugăciunile corespunzătoare din celelalte două Liturghii;

c) În loc de „Cari pe Heruvimi...” se cântă Heruvicul 
special al ace stei Liturghii: „Acum Puterile cerești..” 
precedat de ecfonisul: „După darul Hristosului Tău...”; 

d) La Vohodul mare (ieșirea cu Sf. Daruri), sf. disc și 
sf. potir sunt purtate de către preot invers decât la celelalte 
două Liturghii (sf. disc e purtat cu dreapta, iar sf. potir cu 
stânga) și atât ieșirea cât și reintrarea preotului în altar se 
face în tăcere, fără nici o pomenire, în timp ce cre dincioșii 
stau în genunchi;

e) După ce s-a cântat partea a doua a Heruvicului 
„Iată Jertfa tai nică...”, preotul continuă slujba cu ectenia de 
după Axion: „Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, 
Domnului...”;

f) La împărtășire, după ce preotul s-a împărtășit cu 
părticica HS din Sf. Agneţ (în care a fost îmbibat și Sf. 
Sânge), el nu gustă din sf. potir (în care se afl ă numai vin și 
apa binecuvântate), ci va face aceasta la sfârșitul Liturghiei, 
când va consuma, la proscomidiar, rămășiţa Sfi ntelor 
Da ruri, pe care, după împărtășire, o toarnă în potir;

g) La chemarea „Cu frică de Dumnezeu...” cântăreţii 
răspund: „Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea...”, 
iar după binecuvântarea rostită de preot („Mântuiește, 
Dumnezeule, poporul Tău...”) se răspunde: „Pâinea cea 
cerească și paharul vieţii gustaţi...;

h) La otpust, preotul pomenește pe Sf. Grigorie 
Dialogul, ca autor tradiţional al Liturghiei, și pe sfântul 
zilei următoare de la Minei, cu a cărui Vecernie a fost 
împreunată Liturghia.

Dr. Nicolae Fuștei
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În perioada 26-28 iulie 2008 s-au desfășurat la Oslo (Norvegia) lucrările conferinţei 
cu tema “Locurile Sfi nte – spaţii de confl icte sau de dialog?”. La conferinţa organizată de 
«Centrul Oslo pentru pace și drepturile omului» în cooperare cu organizaţia «One World 
in Dialogue» au participat: universitari, oameni politici, reprezentanţi ai cultelor religioase 
și ai ONG-urilor. Patriarhia Ecumenică de Constantinopol a fost reprezentată de ÎPS 
Mitropolit Athenagoras de Sinope (Belgia), iar Patriarhia Serbiei de PS Episcop Teodosie, 
stareţul Mănăstirii Deciani. Scopul acestei prime reuniuni a fost acela de a constitui un 
prim pas dintr-un proces care să conducă la formularea unui «Cod al Locurilor Sfi nte», 
în baza căruia să se asigure protecţia patrimoniului spiritual și a oamenilor, precum și 
cultivarea unei atmosfere de dialog cultural.

 www.basilica.ro

Predarea religiei ortodoxe în școlile din Grecia 
va deveni facultativă 

Predarea religiei ortodoxe în școlile de nivel primar și gimnazial va deveni 
facultativă, conform unui nou ordin al Ministerului Educaţiei și Cultelor din Grecia. În 
curând, părinţii elevilor vor putea cere ca aceștia din urmă să nu mai participe la clasele 
de religie ortodoxă, fără a fi  nevoie de un motiv declarat. Până în prezent, acest lucru era 
posibil doar prin declararea apartenenţei la o altă religie decât cea ortodoxă. Măsura a fost 
luată în urma presiunilor Uniunii Europene. 

Aproximativ 90 la sută din cetăţenii Greciei sunt de religie creștin-ortodoxă. 
Biserica Ortodoxă a Greciei a menţionat că va aștepta precizări suplimentare ale 
Ministerului Educaţiei și Cultelor asupra aplicării acestei directive, înainte de a prezenta 
o poziţie ofi cială. 

www.basilica.ro

Vineri, 1 august 2008, a fost lansat, cu 
binecuvântarea Preasfi nţitului Siluan, site-
ul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. 
Site-ul își propune să fi e un loc de informare 
pentru toţi cei care doresc să cunoască noua 
Episcopie din Italia. Structura site-ului este 
complexă și oferă o largă panoramă despre 
întreaga episcopie. Vizitatorii, pe lângă 
informaţiile despre structura și organizarea 

Episcopiei, vor avea le dispoziţie o legătură 
cu sinaxarul, o galerie de fotografi i dar și 
știri preluate de la agenţia de știri Basilica. 
Pe viitor urmează să fi e publicate și resurse 
multimedia. Structura actuală a site-ului nu 
are un caracter defi nitiv, fi ind încă în stare 
de construcţie, urmând ca pe viitor să se 
adauge și alte rubrici interesante. Adresa 
site-ului este: http://episcopia-italiei.it/ 

Lansarea website-ului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

Cu multă măreţie s-a ofi ciat 
duminică, la Kiev, Sfânta Liturghie, în 
biserica Sfânta Sofi a, de către Sanctităţile 
Sale, Bartholomeu, Patriarhul Ecumenic, și 
Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei și al 
întregii Rusii. 

Încă de la primele ore ale dimineţii, mii 
de credincioși s-au adunat ca să urmărească 
acest eveniment istoric, cu ocazia împlinirii 
celor 1020 de ani de la creștinarea Rusiei. 
La intrarea celor doi Întâistătători, mulţimea 
a aplaudat. La Sfânta Liturghie au participat 
și alte înalte feţe bisericești: Arhiepiscopul 
Greciei, Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul 
Albaniei, Anastasios, Mitropolitul Kievului 
și întregii Ucraine, Vladimir, alţi zeci de 
episcopi și arhiepiscopi ai Bisericii Ruse și 
ai Bisericii din Ucraina, dar și reprezentaţi 
ai altor Biserici. Biserica Ortodoxă Română 
a fost reprezentată de către Înaltpreasfi nţitul 
Nifon, Mitropolit al Târgoviștei, 
Preasfi nţitul Casian, Episcop al Dunării de 

Jos, și Preasfi nţitul Ciprian Câmpineanul, 
Episcop Vicar Patriarhal. 

Un moment emoţionat l-a constituit 
clipa când Sanctităţile Sale s-au îmbrăţișat. 

În cuvântul Sanctităţii Sale, 
Patriarhul Ecumenic s-a subliniat faptul 
că au fost învredniciţi de Dumnezeu și 
sub harul Duhului Sfânt au putut participa 
în aceste zile istorice la aceste evenimente 
care au menirea să unească sufl etele, 
inimile și limbile, astfel încât să poată 
ridica doxologii către Bunul Dumnezeu 
pentru toate acestea care se întâmplă, și că 
în sânul Bisericii trebuie să existe unitate. 
În încheierea cuvântului, Sanctitatea Sa 
a spus că a venit ca un înger al păcii, să 
ceară binecuvântarea Sfântului Vladimir 
să se roage pentru unifi carea creștinilor 
din Ucraina într-o singură Biserică, dar 
și pentru toţi martirii care au suferit de pe 
urma regimului ateu. 

La rândul său, Patriarhul Alexei 
a subliniat faptul că Sfântul Vladimir a 
sfi nţit acest pământ rusesc și că poporul 
rus creștin a reușit de-a lungul timpului 
să reziste la multe încercări și a continuat 
să se înmulţească, iar pentru îndeplinirea 
condiţiilor istorice, centrul bisericesc al 
Rusiei s-a schimbat de multe ori; după Kiev 
a fost Moscova, apoi Sankt Petersburg și iar 
la Moscova, însă Kiev este și va fi  capitala 
sudică a creștinismului rusesc. 

În continuare, au fost depuse coroane 
de fl ori la statuile Sfi nţilor Chiril și Metodiu, 
precum și la statuia Sfântului Vladimir. 

Sectorul Relaţii Bisericești și 
Interreligioase al Patriarhiei Române 

Moment istoric pentru Ortodoxie, la Kiev 

Patriarhia Antiohiei a anunţat că intronizarea noului mitropolit al Europei 
Occidentale și Centrale, Înaltpreasfi nţitul Ioan, care va păstori credincioșii 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Antiohiene a Europei Occidentale și Centrale, va avea 
loc pe 20 septembrie 2008 la Catedrala Sf. Ștefan din Paris. Ceremonia, la care 
sunt invitaţi toţi credincioșii ortodocși din Paris și împrejurimi, va fi  ofi ciată de 
Preafericitul Ignatie al IV-lea, Patriarhul Antiohiei. Înaltpreasfi nţitul Ioan va 
săvârși a doua zi, pe 21 septembrie, Sfânta Liturghie în același sfânt locaș, alături 
de mai mulţi ierarhi ortodocși din Franţa și din Patriarhia Antiohiei. Înaltpreasfi nţia 
Sa a fost ales pe data de 17 iunie 2008 pentru a conduce Arhiepiscopia 
Ortodoxă Antiohiană a Europei Occidentale și Centrale, cu sediul la Paris. 

Sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Antiohiană a Europei Occidentale și 
Centrale 

Intronizarea noului mitropolit al Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Antiohiene a Europei Occidentale și 

Centrale 

Biblioteca Britanică, Mănăstirea «Sf. Ecaterina» de pe muntele Sinai, 
Biblioteca Naţională Rusă din Sankt Petersburg, Biblioteca universitară din Leipzig 
și alte instituţii lucrează la proiectul de editare on-line a unuia dintre cele mai vechi 
manuscrise cunoscute ale Noului Testament, «Codex Sinaiticus» (sec. IV). Primul 
fragment va fi  disponibil utilizatorilor de Internet joi, 24 iulie, la adresa www.codex-
sinaiticus.net, și include primele 100 de pagini din totalul de 400 de pagini faţă-verso 
ale Codex Sinaiticus. 

Proiectul se va fi naliza în anul 2010, când textul integral va putea fi  consultat 
on-line în mod gratuit. Originalul este scris cu litere unciale grecești pe pergament din 
piele de viţel și conţine: părţi din Septuaghinta, scrierile Noului Testament și două texte 
ale Părinţilor Bisericii : «Epistola către Barnaba» și «Păstorul lui Herma». Manuscrisul 
descoperit la Mănăstirea «Sf. Ecaterina» din Sinai este unul dintre cele 50 de copii ale 
Sf. Scripturi trimise de Eusebiu de Cezareea Sf. Împărat Constantin cel Mare. Alături 
de «Codex Vaticanus» și «Codex Alexandrinus», «Codex Sinaiticus» face parte din 
patrimoniul celor mai vechi texte sacre ale creștinătăţii.

www.basilica.ro

Primul fragment din cel mai vechi exemplar al 
Bibliei este disponibil on-line de joi, 24 iulie  a.c.

Un fragment din “Codex Sinaiticus” păstrat  în Muzeul Britanic din Londra

Locurile Sfi nte – spaţii de confl icte sau de dialog?” 


